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Irtisanomisten sijaan  

Koulutusta

Talouden taantuma on vaikuttanut valitettavan voimakkaasti 
meihin Logistiikan toimihenkilöihin. Yt-neuvottelut  alkavat ol-
la aivan liian jokapäiväistä kauraa alamme työpaikoissa. Ne ovat 
tuoneet mukanaan paljon lomautuksia ja irtisanomisia. Monis-
sa yrityksissä on irtisanomisten vaihtoehtona neuvoteltu loma-
rahojen vaihtamisesta vapaaksi. Joissakin yrityksissä on esitetty 
jopa palkanalennusta, johon ERTO on suhtautunut jyrkän kieltei-
sesti. Lupauksista huolimatta palkanalennuksilla ei yleensä ole 
työpaikkoja juuri säilytetty.

Työnantajapuolen reagointi on ollut yliherkkää. Lomautus-
ten ja irtisanomisten vaihtoehtona työnantaja voisi harkita val-
mistautumista tulevaisuuteen lisäämällä henkilökunnan koulu-
tusta. Luulisi työnantajan saavan henkilökuntansa osaamisesta 
myös selvää kilpailuetua viimeistään taantuman taittuessa. Var-
sinkin silloin, jos suurten ikäluokkien poistuminen työmarkkinoil-
ta ajoittuu samoihin aikoihin.

Hyvä lukija, tämä kädessäsi oleva lehti on entiseen verrattu-
na hieman erilainen. Ulkoasun osalta muutos on osa normaalia 
uusiutumista ja yhdistyksen uutta ilmettä. Esitteet, kirjelomak-
keet ja -kuoret ovat myös uusiutumassa. Nettisivuillakin on nä-
kyvissä pientä muutosta, joka tulee jatkumaan kevään mittaan. 

Tämä lehti on erikoisnumero, jonka kautta esittelemme jäsenis-
töämme ja teemme pienen läpileikkauksen yhdistyksemme toi-
minnasta. 

Tässä lehdessä kerromme niin nykyisille kuin tulevillekin uu-
sille jäsenille, miten erilaisia töitä kahdella sopimusalalla toimi-
van yhdistyksen lukuisilla erilaisilla työpaikoilla tehdään. Harva 
kuljetusalalla toimiva tietää, millaisia tehtäviä huolinnan työpai-
koilla tehdään – ja päinvastoin. Tämä lehti jaetaan myös terve-
tulotoivotuksena tämän vuoden aikana toimintaan mukaan tu-
leville uusille jäsenille.

Jäsenhankintamateriaalia kaipaaville lehti tuo helpotusta en-
sihätään. Lehti toimii myös täydentävänä tietopakettina kulje-
tus- ja huolinta-aloista kertovien esitteiden lisänä. Lehti on jaos-
sa myös kevään Logistiikka - Kuljetus 2009 -messuilla. 

Toivon, että tämä lehti löytää nyt lukijoidensa käsiin ilmes-
tyessään postiluukkuihin ja -laatikoihin omana erillispostituk-
senaan. 
Hyvää alkukevättä ja mukavia lukuhetkiä!

Ritva Väyrynen, puheenjohtaja 
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Yhdistys on perustettu vuonna 1977. Jäse-
niä meillä on 3700. Logistiikan toimihen-
kilöt ry on yksi Toimihenkilöliitto ERTOn 
jäsenyhdistyksistä, näin ollen sinäkin jä-
senenä olet myös ERTOn jäsen. Suurin osa 
jäsenistöstämme työskentelee:

Huolinta- , kuljetus- ja kuljetusväli-
tysliikkeiden,
Matkahuollon ja linja-auto  
liikenteen,
Laivanvarustamoiden,
KTK –yritysten,
Kuriiri- ja lähettipalvelujen,
Taksikeskusten,
Autovuokraamojen 

erilaisissa toimihenkilö- ja asiantunti jateh-
tävissä.  

Yhdistyksen kirjoitettu historia alkaa 
vuodesta 1969, jolloin perustettiin Laivaus-
alan toimihenkilöt – Tjänstemännen inom 
Skeppningsbranschen eli LAT-TIS. Yhdistyk-
sen jäsenet koostuivat huolitsijoista ja lai-
vanvarustamoiden toimihenkilöistä, jotka 
työskentelivät pääsääntöisesti kansainväli-
sen liikenteen parissa. Vähän myöhemmin, 
vuonna 1972, perustettiin kotimaan kulje-
tusliikkeiden toimihenkilöille oma yhdistys, 
Autoliikenteen toimihenkilöt ALT.  Jäsenistö 
koostui kotimaan liikennettä hoitavien yri-
tyksien työntekijöistä, kuten kuorma-auto-
liikenteen ajojärjestelijöistä ja linja-autoase-
mien virkailijoista sekä taksinvälittäjistä. 

Huolinta- ja autoliikennealojen toimin-
takenttien läheisyyden vuoksi päätettiin 
syksyllä 1977 perustaa uusi yhteinen yhdis-
tys Kuljetus- ja Huolinta-alan Toimihenki-
löt KHT ry. Tällä nimellä yhdistys jatkoi toi-

•

•

•
•
•
•
•

mintaansa vuoteen 2007 saakka, jolloin 
nimi muutettiin Logistiikan toimihenki-
löt ry:ksi. Vaikka yhdistyksen nimi on vuo-
sien saatossa vaihtunut, ei sen edustami-
en jäsenten aloissa ole tapahtunut merkit-
tävää muutosta. Toki mukaan on matkan 
varrella tullut uusiakin jäsenryhmittymiä 
ja Logistiikan toimihenkilöinä jatkamme 
edelleenkin uusien ryhmittymien kasaa-
mista saman sateenvarjon alle.

Työehtosopimukset
Logistiikan toimihenkilöt neuvottelee 
yhdessä Toimihenkilöliitto ERTOn kans-
sa edustamiensa alojen työehtosopimuk-
set. Sopimuksilla määrittelemme työn te-
kemisen vähimmäisehdot aloillemme. Tä-
män hetkiset sopimuksemme:

Huolinta-alan työehtosopimus 
Autoliikennealojen työehtosopimus

Molemmat sopimuksemme ovat yleissito-
via ja voimassa 30.4.2010 saakka. Kehitäm-
me alojemme työehtosopimuksia jatkuvas-
ti ja jokaisen jäsenen mielipide on meille 
tärkeä. Voit olla mukana kehittämässä työ-
ehtosopimustasi antamalla meille palau-
tetta ja kehittämisideoita.

Alkuvuosistaan lähtien molempien yh-
distysten tärkeimmäksi tehtäväksi nou-
si jäsenten edunvalvonta ja työehtosopi-
musten saaminen aloille. Huolinta-alalle 
saatiin ensimmäinen työehtosopimus ju-
hannusaattona 1970. Autoliikennealoil-
le ensimmäinen oma sopimus solmittiin 
1979. Alojen läheisestä suhteesta johtuen 
on sopimusten sisältöä kehitetty samaan 

•
•

suuntaan samoin tavoittein. Viime neu-
vottelukierros antoikin jo esimakua siitä, 
että mahdollinen yksi yhteinen työehto-
sopimus autoliikenne- ja huolinta-aloil-
la ei enää välttämättä ole kovin kaukai-
nen asia. 

Jäsentoiminta
Toimintamme perustuu vahvasti alueelli-
seen ja paikalliseen toimintaan. Tällä hetkel-
lä yhdistyksellä on 12 paikallistoimikuntaa, 2 
paikallisosastoa ja 20 työpaikkaosastoa, jot-
ka järjestävät edunvalvonnallista, koulutuk-
sellista ja virkistävää jäsentoimintaa juuri 
sinulle. Tarkemmat tiedot alueiden toimin-
nasta ja tarjolla olevista tilaisuuksista löy-
dät helpoimmin yhdistyksen nettisivuilta 
www.logistiikantoimihenkilot.fi .

Onhan sinunkin työpaikallasi jo työ-
paikkaosasto? Ohjeita työpaikkaosaston 
perustamiseen ja toimintaan mukaan läh-
temiseen saat yhdistyksen paikallistoimin-
nan vastaavalta.

Aivan historiansa alkuvaiheista lähti-
en on yhdistyksen toiminnan ja edunval-
vonnan kivijalkana ollut voimakastahtoi-
nen jäsenistö ja heille alueellisesti ja pai-
kallisesti toteutettu toiminta.  Jo vuonna 
1980 oli yhdistyksellä 10 aluetoimikuntaa 
ympäri maata. Vuonna 1984 perustettiin 
ensimmäiset työpaikkaosastot. Jäsenistö 
on koko yhdistyksen historian ajan ollut ak-
tiivisesti mukana yhdistyksen toiminnas-
sa ja sen eri tasoilla. Tämä näkyy myös yh-
distyksen hallinnossa, joka muodostetaan 
alueiden esittämistä ehdokkaista. 

Toiminnan ja edunvalvonnan kivijalka, voimakastahtoinen jäsenistö juhli sankoin joukoin yhdistyksensä 30-vuotista taivalta reilu vuosi sitten.

Logistiikan toimihenkilöt
valvoo ja vaikuttaa
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Pitkää pinnaa
   ja kärsivällisyyttä
Asiakaspalvelutyö edellyttää ystävällisyyttä ja
asiallisuutta, olipa sitten kyse kadonneesta 
tavarasta tai tilitysten käsittelystä

Parviaisen Tuula Kuopion Liikenteeltä 
Kuopiosta on nuoresta iästään huolimat-
ta toiminut alalla pitkään, lähes 38 vuot-
ta. Hän haki toimistotyöntekijän paikkaa 
Savon Sanomissa olleen ilmoituksen in-
noittamana. Työt ensimmäisessä ja tois-
taiseksi ainoassa työpaikassaan kauppa-
koulusta valmistumisensa jälkeen hän 
aloitti kesäkuun alussa 1971. 

Työ vaatii moniosaajaa, sillä 
kahden hengen toimistossa 
on osattava kaikkea: asia-
kaspalvelua, lippu- ja ai-
katauluneuvontaa sisäl-
tävää puhelinvaihteen 
hoitamista sekä löytöta-
varoista huolehtimista. 

-Todellista käsityötä on 
kuljettajien tilitysten käsit-
tely ja koululaiskortistojen yl-
läpito.

Asiakaspalvelutyö on vaativaa. Kaikis-
sa tilanteissa pitää olla asiallinen ja ystä-
vällinen. Pitkä pinna ja kärsivällisyys aut-

tavat työssä menestymisessä. Vaikka työ 
on osittain rutiininomaista, en muuttai-
si sitä mihinkään suuntaan, miettii Tuu-
la Parviainen.

Kun Tuulalta kysyy hänen luottamus-
toimistaan, on varauduttava pitkään lis-
taan. Tällä hetkellä hän on mukana Lo-
gistiikan toimihenkilöiden hallituksessa 

varajäsenenä ja Pohjois-Savon 
paikallistoimikunnassa. 

ERTOssa hän on edus-
tajiston varajäsen, 

työttömyyskassan 
edustajiston vara-
jäsen, Kuljetuksen 
edunvalvontava-

liokunnan jäsen ja 
TES-neuvottelija. 

-Kalakerhon jäse-
nyyden jouduin jättä-

mään, kun jostakin pitää kar-
sia, kertoo aktiivinen Tuula Parviainen.

Teksti: Ritva Väyrynen

Huolinnasta kuljetukseen - sattumalta

Logistiikan toimihenkilöt ry:n jäsenet ja-
kautuvat eri puolille maata. Länsiranni-
kolla satamakaupunki Porissa työskente-
lee  Schenker Cargo Oy:ssä 26-vuotias Kirsi 
Mansikka. Schenker Cargo Oy on osa Kiito-
linja-ketjua, joka tavarankuljetuksen lisäksi 
tarjoaa myös varastointipalveluja. 

Työhistoriaa Kirsille on yrityksessä ker-
tynyt nelisen vuotta. Ennen Kiitolinjalle 
tuloa hän oli kesätyössä huolinnan paris-
sa Hacklin Seacont Oy:ssä Porin satamas-
sa. Nykyiseen työpaikkaansa Kirsi tuli sat-
tumalta tuttavan suosituksen perusteella. 
Aluksi määräaikaiseksi suunniteltu työ-
paikka muuttui hänen onnekseen vaki-
tuiseksi toisen työntekijän siirryttyä mui-
den haasteiden pariin. Paikalleen hän ei ole 
jäänyt, vaan edistää itse aktiivisesti oman 
uransa kehitystä.

Ovet auki ammmattitutkinnolla
Vuorotyö pitää Kirsin arkisin kiireisenä, 
mutta silti hän onnistuu löytämään ai-
kaa opiskelulle työn ohessa. Koulun pen-
killä haasteita pelkäämätön Kirsi käy istu-
massa Tampereella.

-Tällä hetkellä suoritan työn ohessa Ja-
lasjärven ammatillisen aikuiskoulutuskes-
kuksen,  JAKK:n järjestämää ajojärjestelijän 
erikoisammattitutkintoa, kertoo Kirsi.

Kirsin työtehtäviin sisältyy tallennus-
ta, kuljetustilausten vastaanottoa ja asia-
kaspalvelua. Näiden tehtävien lisäksi hän 
myös kouluttaa kuljettajia käyttämään au-
tojen ajoneuvopäätteitä sekä vastaa lait-
teiden operoinnista Porin toimipisteessä. 
Ajojärjestelijän erikoisammattitutkinto 
antaa Kirsille mahdollisuuksia syventää 
omaa osaamistaan alalla. Tutkinnon suo-
rittamisen jälkeen hän voi toimia myös 
muun muassa ajojärjestelijänä. 

Niin nykyisissä kuin tulevissakin töissä  
tarvitaan hyvää paineensietokykyä.

-Pitää myös hallita useita asioita sa-
maan aikaan ja tulla toimeen erilaisten 
ihmisten kanssa, listaa Kirsi.

Vaikuttamisen paikat käyttöön
Kirsi Mansikka on toista vuotta mukana 
Logistiikan toimihenkilöiden Satakunnan 
alueen paikallistoiminnassa. Lisäksi hän on  

lähtenyt rohkeasti mukaan myös nuoriso- 
ja opiskelijatoimintaan sekä yhdistyksen 
että ERTOn tasolla. 

-Kuuluminen ammattiyhdistyk-
seen tuo turvaa ja tunteen siitä, 
että joku pitää minusta huol-
ta. Olen myös tutustunut uu-
siin oman alani ihmisiin. Tärke-
ää minulle on myös ajatus sii-
tä, että pääsen vaikuttamaan 
omiin asioihini, summaa Kirsi 
Mansikka.

Teksti: Maria Kivelä

Harva pystyy enää tekemään yhtä työtä työuransa 
loppuun asti. Työtehtävät muuttuvat ja kehittyvät 
voimakkaasti myös alojen sisällä. 
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Suomen taksikeskukset voidaan jakaa kol-
meen ryhmään: pienet, keskisuuret ja isot. 
Joissakin paikoissa autoilijat tai kuljetta-
jat hoitavat tilausten vastaanoton itse. 
Isoissa ja pienissä keskuksissa tehdään 
samoja töitä. Isoissa yksiköissä tekemi-
siä voidaan keskittää jolloin tietty hen-
kilö tekee tiettyä asiaa. Pienissä ja keski-
suurissa keskuksissa kaikki pääsääntöi-
sesti tekevät kaikkea. 

Perustyö on tilausten vastaanottamis-
ta ja autojen lähettämistä. Tilausten välit-
täminen puheella on siirtymässä histori-
aan. Asiakkaalle välitystavalla ei ole mer-
kitystä. Välittäjän paikallistuntemuksen 
tarve vähenee datavälitykseen siirtymisen 
myötä. Ennakkotilauksissa tietokoneoh-
jelma antaa ajoajat osoitteisiin. Keskuk-
sen harkintaan jää, pitääkö ajoaikaa lisä-
tä erityistoiveiden, esimerkiksi  matkus-
taja- tai matkatavaramäärän tai vaikkapa 
inva-auton tarpeen perusteella. 

Käytännöt vaihtelevat 
Harva keskus operoi enää vain yhden kun-
nan alueella. Asiakas kuitenkin olettaa, että 
välittäjällä on vähintään paikkakuntakoh-
tainen tieto hänen sijainnistaan. Usein se 
pitääkin paikkansa. Välittäjän on vain tar-
kasti seurattava, mihin numeroon puhe-
lu tulee. 

Työn haaste kasvaa välityksessä olevi-
en paikkakuntien määrän myötä. Samojen 
osoitteiden lisäksi haastetta, varsinkin juuri 
välitystyön aloittaneelle, tuovat toisistaan 
poikkeavat toimintatavat. 

Suuria eroja työhön tuo, hoitaako tak-

sikeskus vammaispalvelu (VPL)- tai sosi-
aalihuoltolain (SHL) mukaisia kuljetuksia. 
Tilanne vaihtelee suuresti alueittain, mut-
ta vaihtelua saattaa olla myös saman kes-
kuksen sisällä. 

Kunnat kilpailuttavat usein palvelu-
kuljetukset, joten niiden toimittaja myös 
vaihtuu ajoittain. On kuntia, jotka hoitavat 
kuljetusvälityksen osittain itse. Vain virka-
ajan ulkopuolinen palvelu ostetaan milloin 
taksikeskukselta, milloin jostakin muual-
ta. Kuljetuskin voi tapahtua osittain kun-
nan omalla kalustolla. Maksaja sääntelee 
– tietenkin lain puitteissa - näitä kuljetuk-
sia omasta näkökulmastaan, jolloin paikka-
kuntakohtainen vaihtelu on suuri. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, et-
tä myös palvelukuljetuksia hoitavien kes-
kusten käytännöt vaihtelevat. Jossakin tila-
ukset välitetään keskuksen omalla välitys-
järjestelmällä. Toisaalla erillinen  tilausten 
vastaanotto-ohjelma siirtää tilauksen au-
tomaattisesti välitysjärjestelmään, joka 
taas välittää sen autoon saakka. 

Kunta tilaajana määrittelee, pitääkö asi-
akkaan tilata auto ennakkoon esimerkiksi 
tunnin  vähimmäisviiveellä ja yhdistellään-
kö samaan määränpäähän meneviä, samas-
ta suunnasta tapahtuvia kuljetuksia.

Oikeaan koneeseen tai junaan
Asiakkaan erityistarpeet huomioidaan ai-
na. Laki määrää, millaisiin kuljetuksiin VPL- 
tai SHL:n mukaisia kuljetuksia voi käyttää. 
Taksivälittäjän täytyy olla hyvin perillä sekä 
laista että maksajan määräyksistä. 

Oman lisävärinsä taksivälittäjän työ-

hön tuovat myös Airport-kuljetukset ja ju-
navuorot. Erityisissä kuljetuksissa toimin-
tatapa tilausten osalta vaihtelee suuresti 
eri keskusten välillä.

Lentokenttäkuljetuksissa on aina jonkin 
verran ”käsityötä” paikasta riippumatta: vä-
littäjä reitittää kuljetukset ennen autolle 
välittämistä. Eroja on siinä, onko kuljetus 

ennalta aikataulutettu, vai ilmoitetaan-
ko aika asiakkaalle vasta lopullisen reitin 
varmistuttua. Periaate on kuitenkin sama, 
eli samaan, normaalikokoiseen autoon voi 
tulla useita asiakkaita, yleensä maksimis-
saan kolme. Junavuorojen periaate on sa-
ma kuin airport-kuljetuksissa.

Taksivälittäjän muita työtehtäviä ovat 
koulukyytien hoitaminen, laskutus ja työ-
vuorolistan tekeminen.  Jotkut kunnat hoi-
tavat koulukyydit kokonaan itse omalla 
kalustollaan.

Taksi ja taksikeskus palvelevat asiakas-
ta mitä mielikuvituksellisimmissa asioissa 
– lain puitteissa. Alkoholia tai seuralaista 
taksikeskuksesta ei kannata kysyä, vaikka 
treffi pyyntöjä tulee lähes joka yö. Tiedän 
kuitenkin jonkun sulhasen saaneen kes-
kuksen kautta apua kenkäpulmiinsa ja on-
pa keskuksen kautta lainattu kalvosinna-
pitkin vihkitoimituksen ajaksi. 

Teksti ja kuva: Ritva Väyrynen

Taksivälittäjän perustyö on 
tilausten vastaanottamista 
ja autojen lähettämistä.  Lisä-
maustetta työhön tuovat
vaikkapa vammaispalvelulaki 
ja kadonneet kalvosinnapit.

laaja palvelukirjo

Palvelukuljetuksissa 
tilaaja määrittelee 
tilausviiveen ja kyy-
tien yhdistelemisen.  
Käytännöt vaihtelvat 
eri paikkakunnilla.”

Taksikeskuksissa
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alan töissä

31-vuotias Mira Savola hankki ylioppilaak-
si tulonsa jälkeen matkailualan koulutusta 
ennen päätymistään taksinvälittäjäksi Jy-
väskylän Aluetaksiin lähes yhdeksän vuotta 
sitten. Uravalintaan vaikutti voimakkaasti 
alalla jo silloin ollut äiti. 

-Työni on monipuolisempaa, mitä ehkä 
luulisi. Keskimäärin kerran viikossa kohdal-
le osuu koulukyytivuoro. Välittäjä vastaa 
toki silloinkin tarpeen mukaan myös ti-
lauspuhelimeen. Koulukyytivuoron lisäksi 
päivävuorossa on kolme henkilöä. Kaikil-
le löytyy normaalin välityksen lisäksi oma 
vastuualueensa. Työpisteet on järjestetty 
siten, että yhdessä hoidetaan invakuljetuk-
set, toisessa airport-kuljetukset ja yhteen 
jää sähköposteista huolehtiminen.

Invakuljetukset hoidetaan täysin keskuk-
sen kautta eli auto itse ei voi ottaa vastaan 
tilauksia. Kulloinkin kuljetuksien järjestelys-
tä vastuussa oleva henkilö huolehtii tilaus-
ten järjestelyistä niin, että turhaa ajoa syn-
tyy mahdollisimman vähän. Näin mahdolli-
simman moni asiakas saa kyydin. 

Jyväskylän Aluetaksi hoitaa myös vam-
maispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain 
(SHL) mukaisia kuljetuksia Keski-Suomen 

alueella. Osa ajoista ajetaan inva-autoilla. 
SHL-lain mukaisia asiointimatkoja yhdis-
tellään Jyväskylässä mahdollisuuksien mu-
kaan. Jos asiakkaita on menossa samalta 
suunnalta samaan aikaan ja suuntaan, asi-
akas ei välttämättä matkusta yksin, vaan 
autoon tulee useampi henkilö. 

Järkevää kimppakuljetusta
Airport-kuljetuksissa taksinvälittäjällä on 
kansio, jossa on lomake jokaista saapuvaa 
ja lähtevää konetta kohden. Asiak-
kaan osoite, nimi ja puhelinnume-
ro kirjataan ylös. Varausajan päätyt-
tyä välittäjä reitittää kyydit, jonka 
jälkeen asiakkaalle ilmoitetaan haku-
aika. Samassa autossa voi olla enim-
millään kolme henkilöä. Kuljetuksessa 
huomioidaan myös lentokoneen  ruu-
maan menevän matkatavaran siirtämi-
seen tarvittava aika.  

-Tässä työssä tarvitaan pitkän pinnan 
ja keskittymiskyvyn lisäksi ennen kaikkea 
joustavuutta. Työ ja työajat sitovat. Sosi-
aalinen elämä saattaa kärsiä normaalista 
poikkeavan työrytmin takia. 

-Ehkä eniten kaipaisin muutosta  työtah-
tiin. Usein on aika vastassa, eli työ on vä-
lillä pakkotahtista. Viihdyn työssäni.  Jos 
työtä ei ehdi tehdä tarpeeksi hyvin, se kis-
mittää! Pään käyttäminen puolestaan on 
kivaa. Minulle on tärkeää, että asiakkai-
ta voi palvella mahdollisimman hyvin, sa-
noo Mira Savola. 

Luottamustehtäviä uutteralle Miralle 
on kertynyt ihan kunnioitettava määrä. 
Hän on oman työpaikkansa varatyösuoje-
luvaltuutettu, työpaikkaosaston talouden-
hoitaja, Keski-Suomen alueen aluevastaa-
va, yhdistyksen hallituksen jäsen, paikallis-
toiminnan valiokunnan jäsen, nuoriso- ja 
opiskelijavaliokunnan jäsen ja vastaava. 
Hän on  myös ERTOn Keski-Suomen alue-
järjestön hallituksen varajäsen. 

Teksti: Ritva Väyrynen

Taksinvälittäjän työ on pahimmillaan pakkotahtista kamppailua 
kelloa vastaan. Valoisalla puolella on tietoisuus onnistuneesta, 
hyvästä palvelusta.

Mira välittää työkseen

Laskuttajana DHL Freight (Finland) Oy:ssä Vantaalla työskente-
levä Marjatta Saalokari aloitti työt huolinnan parissa 1980-lu-
vun lopulla.

-Laskuttajalla on oltava  numerot hallussa, kieli- ja palvelutaito 
kuuluvat asiaan, samoin kuin kiireen- ja paineensietokykykin.

-Työsuojeluvaltuutettuna haluan puuttua ongelmiin ja en-
naltaehkäistä niitä. TSV myös pääsee osaltaan vaikuttamaan 
organisaation kehittämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin, miet-
tii Marjatta. 

Työsuojeluvaltuutettuna pääsee siis aktiivisesti vaikuttamaan 
työsuojeluasioihin. Luottamustehtävässä  saa uusien kokemus-
ten lisäksi monipuolisen kuvan työsuojelutoiminnasta ja omas-
ta yrityksestä. Toimihenkilöitä ja varastoja edustavat työsuojelu-
valtuutetut osallistuvat myös yhtiön yhteistoimintaan. Työsuo-
jeluvaltuutettujen toimikausi on kaksi vuotta. 

Kaiken takana on työsuojelulaki, joka velvoittaa huolehtimaan  
työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä. Työnantaja vas-
taa ja valvoo näiden  lakien toimeenpanoa. 

Työsuojelupiirit puolestaan valvovat ja tekevät tarkastuksia, mi-
ten työsuojelutoimintaa toteutetaan jokapäiväisessä työssä eli 
miten riskejä tunnistetaan ja arvioidaan sekä onko työsuojelun 
hallintajärjestelmä kunnossa; ennaltaehkäisevästä toiminnas-
ta tapaturmien tutkimiseen saakka. 

-Aina on kuitenkin muistettava, että työsuojelu lähtee meistä 
kaikista itsestämme. Pidämme työturvallisuutta yllä omalla toi-
minnallamme. Työsuojelulait velvoittavat niin työnantajaa kuin 
työntekijääkin, sanoo Marjatta Saalokari.

Aktiivinen Marjatta toimii paitsi työsuojeluvaltuutettuna, 
myös varaluottamusmiehenä sekä yt-neuvottelukunnan jäse-
nenä ja työpaikkaosaston puheenjohtajana. Hän  on ammat-
tiyhdistyksen paikallistoimikunnan puheenjohtaja, hallituksen 
jäsen ja ammattiliiton työttömyyskassan edustajiston I vara-
puheenjohtaja.

-Jos toivoa saisi, niin enemmän aikaa luottamustehtävien hoi-
tamiseen, jottei kollegojen tarvitse puolestaan venyä.

Teksti: Seppo Virtanen

Työsuojelu lähtee meistä kaikistaTyösuojelu lähtee meistä kaikista
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Sopimusten toteutumista valvottavavalvottava

Tamperelaisen Väinö Alhon tie nykyiseen 
asiakaspalvelijan tehtävään DHL Freight 
(Finland) Oy :ssä on kulkenut pitkän kaut-
ta. Nyt 52-vuotias Väinö harjoitteli ja teki 
kesätöitä yo-merkonomiopintojensa ai-
kaan innolla. Vakinaistamisen jälkeen teh-
tävät ovat muuttuneet huolinta-apulaisen, 
autolähetin, tariffointiapulaisen ja tullita-
riffoijan tehtävien kautta nykyiseen, kaik-
ki osa-alueet yhdistävään asiakaspalveli-
jan työtehtävään.

-Asiakaspalvelussa hoidamme tiimissä 
tuontilähetysten kuljetustilauksiin, kulje-
tusten seurantaan ja valvontaan liittyviä 
tehtäviä. Pohjana on asiakkaan toimeksi-
anto   ja työ tehdään yrityksen tuotantojär-
jestelmien mahdollisuuksia hyväksi käyt-
täen. Tavoitteena on asiakkaan kannalta 
mahdollisimman sujuva ja ongelmaton 
kuljetus ja niiden sen edistymistä koske-
van tiedon välittäminen.

Huolinnan asiakaspalvelussa edelly-
tetään kaupallista peruskoulutusta, kie-
litaitoa, joustavuutta, pitkäjänteisyyttä ja 
yhteistyökykyä. Alalla työskentelevän on 

oltava myös kiinnostunut omasta organi-
saatiostaan ja asiakkaan toimintatavoista. 
Työssä on siedettävä myös muutoksia.

-Tehtävien ja vastuun selkeyttäminen 
kaikilla organisaation tasoilla voisi vain 
parantaa henkilöstön hyvinvointia. Muu-
tosnopeuden hidastuminen on toivelistal-
la korkealla. Jos vapaasti voisi toivoa, kai-
paisin työrauhaa ja aikaa perehtymiseen 
ja kouluttautumiseen.

Viestiä suoraan johtoryhmään 
Väinö Alholla on näköalapaikka henkilös-
tön edustajana työnantajansa yritysideolo-
giaan yhteistoimintaneuvottelukunnan (YT) 
sekä yrityksen johtoryhmän kautta.

-Tehtäviini kuuluu näiden ryhmien ko-
kousten asialistaan vaikuttaminen ja kä-
siteltävien asioiden kohdalla toimiminen 
niin, että päätösten henkilöstövaikutuk-
set otetaan huomioon mahdollisimman 
hyvin. Henkilöstön edustaja ei ole muka-
na kaikessa, koska kokouksia on harvaksel-
taan. Yrityksen johto tekee päivittäin lii-
ketoimintaan ja henkilöstöön vaikuttavia 
päätöksiä. On tärkeää, että johtoryhmäs-
sä syntyy ja sieltä välittyy esimiehille sel-
lainen johtamis- ja kehittämiskulttuuri, jo-
ka huomioi  päätöksissään työntekijöiden  
asemaan vaikuttavat osatekijät. 

-Henkilöstölle FRIMEGin tiedottaminen 
on hoitunut vuodesta 2004 lähtien henki-
löstölehti Viikkarin välityksellä. Itse tiedo-

tan tarpeelliset asiat lähinnä luottamus-
henkilöstön kautta, kertoo Väinö Alho.

Tiedon etsimistä ja jakamista
Yhteydenotot henkilöstön edustajaan koh-
distuivat pitkään työaikajärjestelyjen, työ-
terveyshuollon ja henkilökuntaetuuksien 
yhteensovittamiseen. Näiden osa-aluei-
den uudistaminen ja käyttöönotto tun-
tuu onnistuneen, sillä selviä uusien yhtey-
denottojen painopistealuetta ei vielä ole 
muotoutunut. 

-Yhteydenotot koskevat nyt esimerkiksi  
työtehtävien järjestelyä sekä palkkausjärjes-
telmiin kuuluvien tulospalkkioiden huonoa 
toimintaa tai puuttumista kokonaan.

Henkilöstöä askarruttaviin asioihin Väi-
nö voi vaikuttaa lähinnä jakamalla tietoa 
tai tulkinta-apua työelämää säätelevistä 
sopimuksista tai pykälistä sekä hankkimal-
la tarpeellista tietoa asiantuntijoilta. 

-Koko työyhteisöä koskettaviin lakei-
hin tai sopimuksiin perustuvia oikeuksia 
on myös vaadittava toteutettavaksi. Joilta-
kin osin viranomaiset eivät valvo tarpeek-
si tehokkaasti määräysten toteuttamista 
yrityksissä.

Riittävästi kontaktipintaa 
Väinö Alho toimii myös ammattiyhdistyk-
sen paikallistoimikunnan, ammattiyhdis-
tyksen hallituksen ja ammattiliiton edus-
tajiston jäsenenä sekä oman työpaikkan-
sa luottamusmiehenä. Aikaa jää, ihme kyllä, 
vielä rauhallisiin koti-iltoihin ja puuhailuun 
vanhan omakotitalon parissa.

-Talo- ja pihahommat rentouttavat, jos 
eivät sitten toisinaan rasitakin. Olemme 
luopuneet kesämökkiosuudestamme, jo-
ten olemme vaimon ja poikien kanssa va-
paita löytämään uutta kesäistä ajankulua 
todelliselle vapaa-ajalle. 

-Järjestötoiminta ammattiyhdistykses-
sä pitää vireillä tieto-taitoa ja antaa kon-
taktipintaa muihin toimijoihin alan sisällä 
ja henkilöstöasioiden kehityssuuntiin. 

-Vaikka yrityksen vapaa-ajan toimin-
taa onkin vahvasti ohjattu liikunnalliseen 
suuntaan, oma liikuntani jää usein vain 
mielenliikkeiden asteelle, mikä todistet-
tavasti vahvistaa kalloa ja vyötäröä, miet-
tii Väinö Alho.

On välityttävä viesti 
siitä, että  johtamis-
miskulttuuri huomioi 
myös työntekijöiden  
asemaan vaikuttavat 
tekijät. ”

Väinö Alho toimii linkkinä yrityksen johdon ja työntekijöiden välillä
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Oikein järjestetty henkilöstön edustus edis-
tää tiedonkulkua henkilöstön, yritysjoh-
don ja yrityksen omistajien välillä. Hen-
kilöstön asiantuntemus voidaan näin te-
hokkaasti hyödyntää yritystä koskevassa 
päätöksenteossa.

DHL Freight (Finland) Oy:ssä henkilös-
tön edustus valitaan kaksivuotiskaudeksi 
FRIMEG:iin, jossa henkilöstön valitsemalla 
edustajalla on lähes kaikki samat oikeudet 
ja velvollisuudet kuin muillakin yrityksen 
johtoryhmäänsä nimeämillä jäsenillä. Hen-
kilöstön edustajan vapautta itsenäiseen 
mielipiteen muodostukseen ja päätäntä-
vallan käyttöön on lainsäädännössä turvat-
tu tehostetulla irtisanomissuojalla.

Henkilöstön edustaja osallistuu FRI-
MEG:in kokouksiin, joita on noin kaksi 
kertaa kuukaudessa. Lisäksi henkilöstön 
edustaja osallistuu DHL Freightin yhteistoi-
mintaneuvottelukuntaan, jolle suunniteltu 
kokoustahti on kahdeksasta kymmeneen 
kokousta vuodessa. Henkilöstön edusta-
jalle valitaan yksi varaedustaja.

Johtoryhmän työskentelyssä minulla on 
ollut näköalapaikka liiketoiminnan joh-
tamiseen ja mahdollisuus vahvistaa hen-
kilöstön asemaan myönteisesti vaikutta-
via esityksiä. Olen voinut myös perustel-
lusti vastustaa niitä, jotka ovat kielteisiä 
oman arviointini ja omien taustatietoje-
ni perusteella. 

Mielipiteen muodostaminen johtoryh-
mässä käsiteltäviin asioihin edellyttää laa-
jaa käsitystä yrityksemme tuotantoraken-
teesta ja asemasta omistajamme yritys-
rakenteessa. Tehtävässä tarvitaan lisäksi 
näkemystä monimuotoisesta henkilöstön 
asemaa yrityksissä säätelevästä sopimus- 
ja lakijärjestelmästä.

Jatkuvaa hereillä olemista
Tehtävän hoitoa on haitannut se, että käsi-
teltäviin asioihin ei usein ole ollut mahdol-
lisuutta yksityiskohtaisesti perehtyä enna-
kolta tai valmisteluun osallistumalla. 

Henkilöstön edustus 
            yritysten hallinnossa
Laki henkilöstön edustuksesta yrityksen hallinnossa antaa 
henkilöstölle oikeuden osallistua yrityksen liiketoimintaa ja 
asemaansa koskevien asioiden käsittelyyn.

Liian usein asioihin pääsee kiinni vasta pää-
töstilanteessa saadun esittelyn perusteella. 
Siksi yrityksemme  tilanteen jatkuva seu-
raaminen mahdollisimman monipuolises-
ti omien yhteyksien ja käytettävissä ole-
van taloushallinnon  raportoinnin avul-
la on tärkeää.  Myös markkinatilanteen ja 
kilpailijoiden toimien seuraaminen mah-
dollisuuksien mukaan ovat tärkeässä ase-
massa oman toimintavalmiuden ylläpitä-
misessä.

Aikaa tähän työhön on otettavissa teh-
tävän antamalla valtuudella. Oman työ-
markkinakelpoisuuden säilyttämiseksi on 
palkkatyökin oman tiimin kanssa hoidetta-
va. Työlainsäädännön ja työmarkkinoiden 
toiminnan seuraamisen kannalta oleellisin 
koulutus ja yhteistoiminta luonnollisesti-
kin  tapahtuu viikonloppuihin ajoittuvis-
sa tilaisuuksissa ja seminaareissa. Niinpä 
oma perhe toisinaan joutuu sietämään 
luottamustoimesta aiheutuvaa askaroin-
tia koti-iltoinakin. Muiden yhteyshenkilöi-
den lisäksi tukijana tässä tehtävässä toimii 
varaedustaja. Hän on osallistunut mahdol-
lisuuksiensa mukaan kanssani kokouksiin 
ja toiminut tarvittaessa sijaisenani.

Työsuojeluvaltuutettuina ja henkilös-
tön edustajina tarvitsemme edelleen tei-
dän tukenne ja kannustuksenne. Ottakaa 
siis rohkeasti yhteyksiä meihin, kun halu-
atte edistää ja kehittää henkilöstön ja yri-
tyksen yhteistoiminnassa käsiteltäviä yh-
teisen työelämämme asioita.

Teksti: Väinö Alho / Kuva: Ritva Väyrynen

”Nykyisyys hahmottuu menneisyyden kautta.” - Pätee myös ay-toimintaan ja työpaikoilla tapahtuvaan edunvalvontaan, sanoo Väinö Alho.
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on pysyttävä kartalla
Maersk Finland Oy:n vieraiden vastaan-
otossa voi tavata Logistiikan toimihenki-
löihin kuuluvan Gunn-Britt Krogars-Oua-
quifi n. Yritystä kutsutaan tuttavallisemmin 
nimellä Maersk, ja se on osa tanskalaista 
A.P. Moller Groupia. Maersk palvelee mo-
nipuolisesti meriteitse tapahtuvissa kulje-
tuksissa. Varustamo hoitaa muun muassa 
konttien kuljetusta laivoilla sekä  ylisuuria 
OOG-kuljetuksia.

Gunn-Britt hoitaa pestiään kauppakou-
lupohjalta ja alalta kertyneellä 30 vuoden 
kokemuksella. Hän muutti Vaasasta Lah-
teen puolisonsa työn perässä vuonna 1971. 
Pitkään ei Gunn-Brittin tarvinnut laakereil-
laan levätä, kun kävi jo kutsu paikalliseen 
Huolintakeskukseen. 

-Siellä tarvittiin ruotsinkielen hallitse-
vaa työntekijää ja minä sain paikan ilman 
sen kummempia haastatteluja tai työha-
kemusta, ystävän suosituksen perusteel-
la, kertoo Gunn-Britt. 

Mittava työnkuva
Gunn-Britt tuli Maerskin palvelukseen 13 
vuotta sitten toimittuaan ensin alalla asi-
akkaana. Tästä syystä hän tuntee alan mo-

lemmat puolet ja pystyy pohtimaan asioi-
ta kummaltakin kantilta. Gunn-Britt hoitaa 
nykyiset, monipuoliset työtehtävänsä yh-
dessä työparinsa Päivi Kettusen kanssa. 

Heidän tehtäviinsä kuuluvat vastaanot-
totyöskentely, matkavaraukset, puhelinkes-
kuksen hoitaminen, henkilöstöhallintoasiat 
sekä avustaminen Suomesta ulkoistettujen 
taloushallintoasioiden suorittamisessa. Tä-
män tehtäväskaalan lisäksi Gunn-Britt ja 
Päivi hoitavat myös yrityksen muuttoasioi-
ta. Monipuolisuus onkin varsin osuva termi 
kuvaamaan heidän työnsä sisältöä.

-Tarpeellisia taitoja ja ominaisuuksia 
tässä työssä ovat hyvä maantiedon tunte-
mus, kielitaito, koordinointikyky sekä mui-
den kulttuurien ymmärtäminen. Tehtävien 
onnistuneen hoitamisen kannalta erittäin 
tärkeitä ovat positiivinen mieli ja sosiaali-
nen luonteen laatu, miettii Gunn-Britt.

 Tasapuolisesti miehistä ja naisista koos-
tuvalla alalla Gunn-Britt tuntee olevansa 
mukana maailman menossa. Päivien eri-
laisuus ja mukavat asiakkaat pitävät työn 
mielekkäänä. Kommelluksiakin sattuu.

-Joskus käy niin, että asiakas soittaa 
meille ja pyytää puhelimeen rahtilaivaa 
luullessaan papereihin naisen mukaan ni-

mettyä alusta meillä työskenteleväksi ih-
miseksi. Siinä sitten ihmetellään asiaa yh-
dessä, valaisee Gunn-Britt.

Laivatyttöjen perustajajäsen
Luottamustehtävät ovat Gunn-Brittille tut-
tuja. Hän toimii muun muassa työpaikkan-
sa luottamusmiehenä ja Laivatytöt ry:n ti-
lintarkastajana. Laivatytöt ry:ssä on jäsene-
nä alalla työskenteleviä naisia. He käyvät 
tutustumassa erilaisiin työhön liittyviin 
asioihin, kuten satamaoperaattoreiden toi-
mintaan. Aivan mutkatonta Laivatyttöjen 
perustaminen ei aikanaan ollut. 

-Siinä sai aika paljon keksiä perusteita, 
että saimme kyseisen nimen rekisteröityä, 
naurahtaa Gunn-Britt.

Ammattiyhdistys merkitsee Gunn-Brit-
tille paljon. Jäsenyyden myötä hän saa it-
selleen turvallisuuden tunteen, vaikkei it-
se ole esimerkiksi lakiapua vielä koskaan 
tarvinnut.

-Olen saanut paljon tietoa sellaisista 
asioista, joita ei olisi muuten tullut edes 
mieleen selvittää, summaa Gunn-Britt.

Teksti: Maria Kivelä

-lähetysten tuonti- ja vientitulliselvitykset Euroopassa
-kaikki lähetyksen käsittelyyn liittyvä dokumentaatio, 
  sekä kuljetusliikkeen oman kuljetustuotannon että 
  muiden kuljetusliikkeiden kuljettamille lähetyksille 
  kuljetustavasta riippumatta (lento-, meri-, rautatie-, 
  posti- ja maantiekuljetukset)
-lastien käsittelyt satamissa ja terminaaleissa
-NCTS-tullipassitukset
-Intrastat-tilastointi EU-alueelta saapuviin / EU-alueelle 
  meneviin lähetyksiin
-tullivarastointi
-konsultointipalvelut tulli- ja huolinta-asioissa
-huolittavien lähetysten kontti- ja kappaletavarakuljetuk-
  set Suomessa

Tulliselvitysten käytännöt kehittyvät kaiken aikaa. Huolinta-
palveluja tarjoavien yritysten on pysyttävä ajan hermolla muu-
tosten keskellä.
Tulevia muutoksia huolinnan tulliselvityspalveluissa:

-vienti-ilmoittaminen muuttuu; sähköinen vienti-ilmoit- 
        taminen alkaa marraskuussa   2008

-sähköinen ilmoittaminen tuonnin ja viennin tulli-ilmoi-
 tuksissa muuttuu pakolliseksi
-tuonnin ja viennin sähköiset ennakkoilmoittamiset turva-
 tietoineen alkavat vuoden 2009 aikana
-sähköiset TIR-carnet -ilmoitukset alkavat kesällä 2008 ja 
 muuttuvat pakollisiksi 1.1.2009 alkaen

Huolintapalveluihin kuuluvat esimerkiksi:

Merihuolinnassa

1/2009
10

I h m i s e t t e k e vä t y h d i s t y k s e n



11 
1/2009

Liikennetiimi on tuonnin 
ja viennin tietopankki

alan töissä

Lentorahdin tullaus on sähköistä hommaa

DHL:n liikennetiimien jäsenten rooliin kuuluvat puhelimitse ja 
sähköpostin välityksellä tapahtuva asiakaspalvelu ja liikenteen-
hoito. Monipuolisen tehtäväkuvan yksi osa on myös myyntikana-
vana toimiminen, myyntivinkkien kerääminen ja lisäarvopalve-
luiden sekä sähköisten asiakasjärjestelmien markkinointi. 

Asiakaspalvelu-liikenteenhoitajan tehtäviin kuuluvat asiak-
kailta tuleviin erilaisiin kysymyksiin vastaaminen. Tyypilliset ky-
selyt koskevat kuljetusaikatauluja, pakkaamista, rahditusperus-
teita ja asiakirjoja. Usein tiedustellaan jo matkalla olevan lähe-
tyksen statustietoja. Asiakaspalvelu-liikenteenhoitaja selvittää 
myös noutotilauksiin / keikanavauksiin, asiakasnumeroavauk-
siin, rahtiennakoihin sekä asiakkaan kirjallisiin reklamaatioihin 
liittyviä kysymyksiä. 

Liikenteenhoitoon kuuluu toimeksiantojen ja lähetysten tal-
lentaminen, jäljitys- ja selvityspyyntöjen sekä reklamaatioiden 

hoitaminen, yhteistyö muun DHL-verkoston kanssa  ja tuontiyk-
siköiden hallinnointi.

Anna-Liisa Huhta  aloitti huolitsijan apulaisena 33 vuotta sit-
ten. Työtehtävät ovat kulkeneet huolitsijan ja liikenteenhoita-
jan töiden kautta nykyisiin asiakaspalvelutehtäviin Dhl Freight 
(Finland) Oy:ssä. 

-Olen koulutukseltani ylioppilas eli tieto ja taito työtehtäviin 
on tullut työtä tehdessä. Alalle tulin nuorena tyttönä ihan vahin-
gossa. Piti tulla vähäksi aikaa, mutta näin vain kävi.

Asiakaspalvelun menestyksellinen hoitaminen edellyttää pal-
veluhenkisyyttä sekä hyviä tietoja tuonnista ja viennistä. Eng-
lantia on osattava ainakin välttävästi.

-Tämänhetkiseen työhöni kuuluu paljon asiakaspalvelua. Sii-
nä on osattava myös neuvoa tulliasioissa kuten vientiselvityk-
sissä ja passituksissa sekä  sähköisessä vientibookauksessa eli 
myös atk-taidoista on hyötyä. 

-Viime aikoina on kuulunut, että työnkuvaamme oltaisiin 
muokkaamassa monipuolisempaan suuntaan, mikä on ihan hy-
vä asia, miettii Anna-Liisa Huhta.

Teksti: Seppo Virtanen

Geodis Wilson Finland Oy:ssä työskente-
lee yhdistyksen pitkäaikainen jäsen Kers-
tin Tuomela. Tarkennettuna Kerstinin työ-
paikka on huolintaliike, jonka toimialueisiin 
lukeutuu meri-, lento- ja transitoliikenne-
palvelut. Mittavan 27 vuoden uran nykyi-
sen työnantajansa palveluksessa tehnyt 
Kerstin on työskennellyt alalla kuitenkin 
jo vuodesta 1971 alkaen. Ammattitaitonsa 
ja -tietonsa hän on hankkinut työn teke-
misen kautta. Alun perin logistiikka-alalle 
hän on päätynyt samoin, kuten moni muu-
kin – vahingossa. Merirahdin parissa aluksi 
työskennellyt Kerstin aloitti urakkansa lo-
gistiikka-alalla tullauksen merkeissä.

-Silloin jouduttiin tullaamaan kaikki lä-
hetykset, myös Euroopasta tulleet, muis-
telee Kerstin.

Huumoria ja joustoa
Tällä hetkellä Kerstin toimii lehtorahdin 
tuonnin parissa. Tämä puolestaan sisältää 
EU:n ulkopuolelta tulevan rahdin käsitte-
lyä. Tullin kanssa vieläkin tekemisissä ole-
va Kerstin tekee nykyisin tuontitullauksen 
sähköisesti, jonka jälkeen tulli antaa luvan 
toimittaa tavara asiakkaalle. 

Huolinnan parissa työskennellessä tar-
vitaan sekä huumoria että joustoa. Vaih-
televista työpäivistä nauttiva Kerstin ei 

omien sanojensa mukaan vaihtaisi mi-
tään pois.

-Työssäni saan iloa siitä, että jokin keik-
ka menee tosi hyvin ja saan kiitosta asiak-
kaalta, toteaa Kerstin.

Aktiivisesti ERTOn ja Logistiikan toi-
mihenkilöiden hallituksissa parin vuosi-
kymmenen ajan vaikuttanut Kerstin ker-
too ammattiyhdistyksen merkitsevän hä-
nelle paljon. Kerstin on selkeästi luotettu 
henkilö, sillä hän on toiminut luottamus-
miehenä vuodesta 1986 alkaen. Tehtävä-

lista ei suinkaan pääty siihen, sillä hän on 
vaikuttanut myös yhdistyksen varapuheen-
johtajana sekä toimii tällä hetkellä ERTOn 
huolinnan edunvalvontavaliokunnan pu-
heenjohtajana.

-Minulle on tärkeää, että alalle saadaan 
hyvät TES-tavoitteet seuraavissa neuvot-
teluissa. Lisäksi on oleellista, että kaikki 
jäsenet olisivat aktiivisia kertomaan mi-
tä he haluavat ammattiyhdistyksestä, ve-
toaa Kerstin.

Teksti ja kuva: Maria Kivelä

Kerstin Tuomelan osaaminen meri-, lento- ja transitoliikenteestä on syntynyt vuosien tekemisellä. 
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Logistiikan toimihenkilöt ry julkaisee 
omaa, neljä kertaa  vuodessa ilmesty-
vää jäsenlehteä.  Log On -lehdestä saat 
tietoa edustamiimme aloihin liittyvis-
tä asioista sekä ajankohtaisista tapah-
tumista ja tilaisuuksista, joihin sinulla 
jäsenenä on mahdollisuus osallistua. 
Lehden saat mukavasti kotiin postitet-
tuna. Toimitamme myös 2-4 kertaa vuo-
dessa ajankohtaistiedotteita sekä säh-
köisesti että postitse.

Jäsenenä saat myös Toimihenkilöliit-
to ERTOn jäsenlehden. Yhdistyksen net-
tisivut löydät osoitteesta www.logistii-
kantoimihenkilot.fi . Netistä voit käte-
västi lukea myös Log On -lehden sekä 
muut tiedotteet.

Vuonna 1981 yhdistyksen omaa tie-
dottamista kehitettiin ja aloitettiin KHT-
info nimisen lehtisen toimittaminen. 
Vuonna 1990 KHT-info kasvoi neljä ker-
taa vuodessa ilmestyväksi KHT-lehdeksi. 
Lehti ilmestyi itsenäisenä sekä osin ER-
TO-lehden välissä. Vuonna 2001 avat-
tiin yhdistykselle omat nettisivut ja 
muutenkin tiedottamisessa alkoi nä-
kyä sähköistymisen merkkejä. Vuonna 
2006 lehti koki melkoisen muutoksen 
kun sanomalehtiformaatista siirryttiin 
aikakauslehtiformaattiin. Vuonna 2008 
lehti sai uuden nimen Log On. Vuoden 
2008 loppuun saakka lehti on ilmesty-
nyt neljä kertaa vuodessa ERTO-lehden 
välissä. Nyt on jälleen edessä uusi aika 
kun  sekä yhdistyksen nettisivut että Log 
On -lehti saavat uuden ilmeen. Lehti on 
laajentunut 16-sivuiseksi. 

Jäsenyys ja jäsenedut
Liittymällä Logistiikan toimihenkilöt 
ry:n jäseneksi liityt samalla myös Toi-
mihenkilöliitto ERTOon. Jäsenenä saat 
tukea ja turvaa työelämääsi. Jäsenmak-
su on siis pieni hinta turvallisuudesta-
si. Jäsenmaksu on vain 1,35 % /kk brut-
topalkastasi (kuitenkin enintään 36 €/
kk), sen lisäksi että jäsenmaksulla saat 
liiton ja yhdistyksen palvelut käyttöö-
si, voit myös vähentää sen verotukses-
sasi.

Aloillemme opiskelevalle jäsenyys on 
ilmainen. Jäseneksi liittyminen on help-
poa. Täytät vain jäsenhakemuskaavak-
keen netissä, osoitteessa www.erto.fi /
liittyminen/liittymislomake/

Järjestäytyminen 
tuo turvaa

-Liitto neuvottelee työehtojen vä-
himmäistason kuten palkka, ylityö-
korvaukset, lomat, jne.
-Luottamusmiehen ja muiden hen-
kilöstön edustajien palvelut

-Auttaa ja antaa lainopillista neu-
vontaa liittyen esim. vuosilomiin, 
työaikoihin ja palkkaukseen
-Yhteys verkkosivujen tai puheli-
men välityksellä

-Tarvittaessa saa apua liiton 
lakimiehiltä 
-Tarvittaessa oikeuskäsittelyt

-Ilmainen järjestökoulutus
-Useita alueellisia ja valtakunnal-
lisia tilaisuuksia 

-Luottamusmiehet, ERTOn työsuh-
deneuvonta, asiantuntijat ja laki-
miehet auttavat
-Työttömyyskassan neuvonta ja 
koulutuspalvelut

-Työttömyyskassapalvelut
-Ansiosidonnainen päiväraha

-Liittovakuutus, sisältää vapaa-ajan 
matkavakuutuksen ulkomailla 
-Vakuutusedut, lehdet, kalenterit ja 
alennuksia yhteistyökumppaneilta
-Logistiikan toimihenkilöiden jäse-
nille lisäksi tarjolla edulliseen hin-
taan lomamökki Hinku-Himoksel-
la ja huoneisto Helsingissä.

-Vuonna 2009 1,35 % bruttopal-
kasta / kuukaudessa, max 36,00 
euroa josta 6,25 euroa työttö-
myyskassan jäsenmaksua
-Jäsenmaksu on verovähennys-
kelpoinen

-Ei palveluja

-Verkkosivuilta löytyy linkit työ-
elämään liittyviin lakeihin

-Verkkosivuilta löytyy linkit val-
tion oikeusaputoimiston ja Suo-
men asianajajaliiton sivuille
-Ei työehtosopimuksien sisältöä 
koskevia palveluja
 

-Ei ole

-Ei ole

-Työttömyyskassapalvelut
-Ansiosidonnainen päiväraha

-Vuosittainen jäsenkirje
-Lisäturvapalvelu 16 euroa/vuosi, 
sisältäen oikeusturvavakuutuksen 
ja tapaturmavakuutuksen

-Jäsenmaksu 67 euroa / vuosi eli 
noin 5,60 euroa kuukaudessa
-Jäsenmaksu on verovähennys-
kelpoinen

Toimihenkilöliitto ERTO ja Logistiikan toimi-
henkilöt. Palvelut työssäoleville jäsenille.

Jäsenmaksu

Muut jäsenille suunnatut palvelut

Palvelut työttömälle jäsenelle

Neuvonta irtisanomistilanteesssa tai sellaisen uhatessa

Koulutus ja jäsentilaisuudet

Lakimiespalvelut

Työsuhdeneuvonta

Työehtosopimus

Logistiikan toimihenkilöt YTK työttömyyskassa
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Myyntineuvottelijana Helsingin KTK:lla 
työskentelevällä Tommi Koljosella riittää 
kiirettä. Rakennus- ja jakelupalveluihin 
jaettu KTK:n myynti pyörii neljän ihmisen 
voimin. Kaksi vuotta talossa ollut Tommi 
pyrkii tapaamaan asiakkaan aina kun se 
on mahdollista.

-Puhelin ja sähköposti ovat hyviä apu-
välineitä. Kokonaiskuva tarvittavasta pal-
velusta ja meiltä löytyvästä tarjonnasta 
syntyy kuitenkin parhaiten kun tavataan 
kasvoista kasvoihin.

Maanrakennus-, erikoiskuljetus-, vaih-
tolava-, nosto- ja hinauspalveluita käyttä-
vät pääkaupunkiseudun asiakkaat tarvit-
sevat usein räätälöityjä tarjouksia.

-Lasken hinnat kohdalleen joko markki-
na- tai kustannustason mukaan, sovin käy-
tössä olevasta kalustosta liikennöitsijän 
kanssa ja huollan kaupan jälkityöt. Meillä 
on tarjottavana noin 400 liikennöitsijältä 
800 autoa. Volyymista koetan löytää sopi-
vimman vapaana olevan auton juuri työn 
alla olevaan keikkaan.

Helsingin KTK on pärjännyt hyvin julki-
sissa tarjouskilpailuissa. Kuljetusalalla kil-
pailutetaan myös urakoiden osia.

-Vaikka olemme iso KTK, myyn keikkaa 
pienen autoilijan näkökulmasta. Yrittäjän 
lisäksi myyn myös tietenkin asiakkaalle. 
Tässä tarvitaan tietynlaista yrittäjähenki-

syyttä. Koulussa ja työelämässä hankitun 
asiantuntemuksen lisäksi on hyödyksi jos 
itsellä on kokemusta alalta. 

-Suvussamme on ollut kuljetusyrittä-
jiä ja itse olen myös pyöritellyt eri kokoisia 
autoja. Kaikkea kalustoa ei voi tietenkään 
tuntea ja hallita. On kuitenkin tiedettä-
vä, mitä on myymässä. Kun aikaa jää, lu-
en esitteitä ja käyn tutustumassa uutuuk-
siin, kertoo kuljetuslogistiikkaa ammatti-
korkeakoulussa opiskellut Tommi.

Vaihtolavan ja nosturin väliltä
Helsingin KTK:ssa työskentelee viitisen-
kymmentä ihmistä. Asiakkaat ja tarpeet 
vaihtelevat. Tyypillisimmillään kauppa kä-
sittää  vaihtolavojen toimittamista raken-
nustyömaalle. Toisessa ääripäässä on jätti-
mäistä nosturia tarvitseva asiakas.

-Kaikki saavat palvelunsa, jos se yrittä-
jille sopii. Viime aikoina olemme laajenta-
neet jätekuljetusta perinteisen toimialu-
eemme pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. 
Hyvinkää-Hämeenlinna-akselilla tapahtu-
va jätteiden siirtokuljetus saatetaan kokea 
olevan liian kaukana varsinaiselta toimin-
ta-alueelta. Yksinkertaisesti kyse on siitä, 
haluaako liikennöitsijä ajaa kauemmaksi, 
sanoo Tommi Koljonen.

Teksti: JS-a / Kuva: Jukka Särkilahti

Kahden asiakkaan välissä

Kuljetusten myyjä palvelee KTK:lla sujuvasti kahta 
herraa. Toisella puolella on tilaaja-asiakas, toisella 
asiakkaana oleva kuljetusyrittäjä.

-Parasta on kun asiakkaan kanssa pääsee puhumaan kasvotusten, sanoo Tommi Koljonen. 

Yli 25 vuotta Oulussa Koskilinjat oy:n 
palveluksessa työskennellyt Timo Tör-
mänen on harvoja kuljetusalan työteki-
jöitä, joille laskukausi tietää plussaa.

-Koko tämän vuosituhannen nou-
sussa ollut talous on laittanut linja-au-
toyhtiöt ahtaalle. Lama-aikana linja-
autoliikenteen kysyntä kasvaa.

Koskilinjat on ollut Törmäselle hyvä 
työnantaja. Nuori kuusamolainen au-
topuolen teknikko haki linjatarkasta-
jaksi lehti-ilmoituksen perusteella. 

-Olin ehtinyt pistäytyä töissä kat-
sastusasemalla ja korjaamopuolel-
la. Linjatarkastajana kiertelin linjoilla, 
siirryin liikennetoimistoon ja tuurasin 
ajomestaria. Työnkuva on ollut moni-
puolinen ja laajasti alaan perehdyttä-
vä. Asiakkaalle nykyinen työni Linja-
ajomestarina näkyy lähinnä siinä, että 
hän käyttää suunnittelemiani linjoja, 
kertoo Timo Törmänen.

Satellitti seuraa
Nykyisin harvakseltaan linjoilla tes-
tiajossa käyvä Törmänen kiittää alan 
teknistä kehitystä. 

-Satelliittiseuranta mahdollistaa 
reaaliaikaisen tietojen välittämisen. 
Satelliitti välittää autosta tulevan sig-
naalin aina kun rahastuslaite on pääl-
lä. Ainoa, mitä ei voi ennakoida on ajo-
kelien vaihtuvuus. Kokemuksen ja tar-
kan seurannan perusteella ajoaikoja 
voidaan kuitenkin yrittää suunnitella 
myös huonossa kelissä pitäviksi.

-Seuranta on myös kuljettajille osa 
oikeusturvaa. Kiistatapauksissa voi-
daan jälkeen päin osoittaa tarkasti, 
missä kulloinenkin auto on juuri sillä 
hetkellä liikkunut.

Koskilinjat osti muutama vuosi sit-
ten alueen muut perinteiset henki-
löliikenteen liikennöitsijät. Nykyisin 
Oulun ja sen naapurikuntien alueen 
lähiliikenne on riittänyt Koskilinjoil-
le ja Törmäselle. 
-Kuljetamme minimaalisen vähän rah-
tia ja keskitymme lähiliikenteeseen. 
Paketti ei anna palautetta, mutta ih-
minen antaa ja meille se on hyvä esi-
merkiksi toimivien vaihtoyhteyksien 
kannalta. Kuljettajilta tuleva palaute 
puolestaan liittyy useimmiten  työ-
vuoroihin.

Teksti: JS-a

Bussimatkan takana 
Linja-ajomestari 
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Logistiikan toimihenkilöiden jäsenenä saat 
käyttöösi kaikki Toimihenkilöliitto ERTOn 
neuvottelemat jäsenetuudet. Kaikki jäse-
nemme ovat vakuutettuja vakuutusyhtiö 
TURVAn jäsenvakuutuksella, joka sisältää 
vapaa-ajan matkustajavakuutuksen ulko-
maan matkoilla. Jäsenkorttisi siis toimii 
matkavakuutuskorttina. Samalla olet oi-
keutettu Vakuutusyhtiö TURVAn muihin 
jäsenetuhintaisiin vakuutuksiin.

Yhdistys omistaa Hiihtokeskus Himok-
sen vieressä Hinku-Himoksella Jämsässä 
lomamökin, jota vuokrataan jäsenille edul-
liseen hintaan. Mökki on varustettu seit-
semän henkilön leppoisaan lomailuun. Va-
raustilanne ja varausohjeet löytyvät yhdis-
tyksen nettisivuilta.

Jäsenenä saat tukea ja turvaa myös paikallisilta henkilös-
tön edustajiltamme. Oman työpaikkasi luottamusmieheltä 
tai työsuojeluvaltuutetulta saat tukea ja tietoa kaikkiin työ-
suhteeseesi ja työympäristöösi liittyvissä tilanteissa. Henki-
löstön edustajamme toimivat liiton ja jäsenten edustajina 
työnantajan suuntaan ja valvovat työehtosopimusten ja la-
kien noudattamista. 

Meillä on kattava henkilöstön edustajien verkosto, luot-
tamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja on tällä hetkellä 
noin 200.

Onhan sinunkin työpaikallesi valittu luottamusmies ja 
työsuojeluvaltuutettu? Ohjeistusta ja tukea valintoihin saat 
kätevästi yhdistyksen toimijoilta.

Logistiikan asiantuntija Karo-Petteri Kuusisto, 
karo-petteri.kuusisto@erto.fi , (09) 6132 3269
Lakimies Rainer Heino, 
rainer.heino@erto.fi , (09) 6132 3233
Työsuhdeneuvonta, 
tyosuhdeneuvonta.erto@erto.fi , 
(09) 6132 3241, ma-to klo 8.30 – 12.00 ja 12.30 – 14.00 
sekä perjantaisin klo 8.30 – 12.00
Jäsenpalvelu, jasenpalvelu@erto.fi , (09) 6132 3204, 
ma-to 9.30 – 11.00 ja 11.30 -14.00
Työttömyyskassa, erto.tk@erto.fi , (09) 6132 3224, 
ma-to 9.30 – 11.30 ja 12.00 - 14.00

Jäsenedut käyttöön
Yhdistys on vuokrannut hallintonsa käyt-
töä varten kolmen huoneen asunnon Hel-
singin Pasilasta. Huoneistoa vuokrataan 
myös jäsenille edulliseen hintaan. Huo-
neistossa on majoitustilat kuudelle hen-
kilölle. Varausohjeet löytyvät yhdistyksen 
nettisivuilta.

Hallinto
Logistiikan toimihenkilöt ry:n ylin päättävä 
elin on yhdistyksen kokoukset, jotka järjes-
tetään kaksi kertaa vuodessa: kevätkokous 
(huhti-toukokuussa) ja syyskokous (loka-
joulukuussa). Yhdistyksen kokoukset ovat 
avoimia kaikille yhdistyksen jäsenille ja toi-
vommekin että mahdollisimman moni jä-

senistä käyttäisi hyväkseen tätä mahdol-
lisuutta. Yhdistyshän maksaa esimerkiksi 
matkat yhdistyksen kokouksiin.

Kutsu yhdistyksen kevätkokoukseen 
löytyy tämän lehden takakannesta. Vain 
osallistumalla kokouksiin voit vaikuttaa 
koko yhdistyksen toimintaan ja sen kehit-
tämiseen.

Yhdistyksen kokous valitsee yhdistyk-
selle hallituksen. Hallitukseen valitaan 12 
varsinaista ja 12 varajäsentä, yhdistyksen 
12 toiminnallisen alueen esittämistä eh-
dokkaista. 

Hallitus pyritään aina koostamaan si-
ten, että sekä autoliikennealoilla että huo-
linta-alalla työskentelevillä on tasapainoi-
nen edustus.

Hinku-Himoksen lomamökin varaustiedot ja hinnasto netissä: www.logistiikantoimihenkilot.fi 

Henkilöstön edustajat Liitossa asioitasi hoitavat
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NUORISO- JA OPISKELIJATOIMINTA
Uudet aloillemme tulevat työntekijät se-
kä alloillemme opiskelevat ovat Logistis-
tiikan toimihenkilöille vähintäänkin yhtä 
tärkeitä kuin muutkin jäsenemme. On tär-
keää, että nuoret viimeistään valmistut-
tuaan ja töihin tultuaan liittyvät liittoon. 
Tällä turvataan laadukkaiden työehtoso-
pimusten olemassaolo vuosiksi eteenpäin. 
Haluamme  tarjota myös nuorille jäsenille 
ja aloillemme opiskeleville vaikutuskana-
van yhdistyksen toimintaan. 

Nuoret tekevät tulevaisuuden työt

Marko Tapio Nurmi
Puh. 040-8623765
marko.nurmi@transpoint.fi  
Syntynyt : 1976
Työpaikka: Transpoint Oy Helsinki

Monilla nuorilla on varmastikin hivenen 
erilaiset odotukset ja käsitykset työelämäs-
tä ja sen ehdoista kuin pidempään työelä-
mässä olleilla. Pyrimmekin huomioimaan 
nuorten toiveet ja odotukset myös työeh-
tosopimuksia neuvoteltaessa.

Nuorten jäsenten ja opiskelijajäsenten 
äänitorvena yhdistyksessä toimii Nuori-
so- ja opiskelijavaliokunta. Järjestämme 
vuosittain yhden valtakunnallisen nuo-
rille jäsenille (alle 35 vuotiaat) ja opiske-
lijoille suunnatun tapahtuman, johon si-

nullakin on mahdollisuus osallistua. Tule 
siis vaikuttamaan ja pitämään hauskaa 
kanssamme.

Logistiikan toimihenkilöiden jäsene-
nä sinulla on myös mahdollisuus osallis-
tua Toimihenkilöliitto ERTOn ja toimihen-
kilökeskusjärjestö STTKn järjestämiin nuo-
rille jäsenille ja opiskelijoille suunnattuun 
toimintaan. 

Näistä toiminnoista saat lisätietoja 
nuoriso- ja opiskelijavaliokuntamme jä-
seniltä.

Nimi: Maria Kivelä
Syntynyt: 1985
Puhelin: 0405681808
Sähköposti: maria.kivela@erto.fi 

Paikkakunta: Pori, 
Satakunta
Toimet: Nuoriso- 
ja opiskelijava-
liokunnan jäsen, 
hallituksen jä-
sen, nettivastaa-
va, paikallistoimi-
kunnan sihteeri
Tavoitteet: Nuor-
ten järjestäy-
tymisasteen li-

sääminen on tärkeää. Työelämässä lyhy-
en aikaa olleet henkilöt tarvitsevat myös 
enemmän tietoa omista oikeuksistaan ja 
velvollisuuksistaan. Ammattiyhdistys on 
tämän asian toteuttamisessa avainase-
massa ja Logistiikan toimihenkilöiden nuo-
risoedustajat ottavat mielellään vastaan 
ehdotuksia ja toiveita toimintansa kehit-
tämiseen.

Johanna Daavittila, Oulu
Olen tällainen reipas ja innokas 27-vuotias 
Oululaistytteli. Harrastelen kaikenlaista lii-
kuntaa kuten kuntosalia, hiihtoa, lenkkei-

lyä ja joskus myös 
käsitöiden paris-
sa viihdyn.
Aloitin työt Kii-
tolinjalla reilut 
viisi vuotta sit-
ten. Koin silloin 
myös tärkeäksi 
liittyä ammatti-
liittoon.  Meillä 
on mukavaa ja 

aktiivista poruk-
kaa työpaikalla ja alueella. Yhdessä kek-
simme jäsenillemme uusia juttuja.  Toimin 
Pohjois-Suomen paikallistoimikunnan pu-
heenjohtajana sekä yhdistyksen hallituk-
sen jäsenenä. Toimintaan tarvitaan myös 
alueen nuorten ideoita! 

Nimi: Mira Savola
Syntynyt: 1977
Puhelin: 050 3307 124
Sähköposti: mira.savola@erto.fi 
Paikkakunta: Jyväskylä, Keski-Suomi
Toimet: Keski-Suomen aluevastaava, Nuo-

riso- ja opiskelija-
valiokunnan pj., 
hallituksen ja  
paikallistoimin-
nan valiokunnan 
jäsen.
Tavoitteet: Teem-
me töitä sen 
eteen, että sai-
simme yhdistyk-
seen uusia nuo-
ria jäseniä, sekä 

työelämässä mukana olevia että opiske-
lijoita. Haluamme aktivoida nuoria jäse-
niämme mukaan toimimaan. Osallistumal-
la pääsee vaikuttamaan ja kehittämään 
toimintaa haluamaansa suuntaan.

Olen Piritta Strömmer Jyväskylästä, vuosi-
mallia -75. Työskentelen Jyväskylän Alue-

taksissa välittäjä-
nä ja silloin täl-
löin ajelen myös 
taksia.
Aloitin työt vii-
tisen vuotta sit-
ten ja liityin sa-
man tien myös 
yhdistykseen. 
Paikallistoimi-
kunnan halli-

tukseen lähdin 
mukaan vuonna 2006. Sen myötä aktii-
visuus ja kiinnostus ammattiyhdistystoi-
mintaan on kasvanut ja nyt olenkin uute-
na jäsenenä mukana nuoriso- ja opiskeli-
javaliokunnassa. 

Nimi: Laura Pöyhönen
Syntynyt: 1980
S-posti: laura.poyhonen@erto.fi 
Paikkakunta: Vantaa

Työpaikka: Helsin-
gin Ympäristön 
Taksikeskus Oy
Toimet: Nuoriso- 
ja opiskelijava-
liokunnan vara-
sihteeri, hallituk-
sen varajäsen
Tavoitteet: Tuo-
da nuorten ja 
opiskelijoiden  

tietoon, että am-
mattiyhdistyksen kautta on mahdollisuus 
vaikuttaa työelämän haasteisiin..



KEVÄTKOKOUS pidetään la 18.4.2009 klo 13.00
Radisson SAS hotelli Royalissa, Runeberginkatu 2
00100 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä 
kokoukselle mahdollisesti jätettävät esitykset. 
Kokouksessa suoritetaan myös yhdistyksen  
varapuheenjohtajan vaali sekä mahdollinen yhdistyksen 
hallituksen täydentäminen kaudelle 2009-2010.

Kokousta ennen tarjotaan pientä suolapaa ja kokouksen 
jälkeen on buffet-lounas.

Matkakulut korvataan halvimman mahdollisen kulkuneuvon 
taksan mukaan osallistujan matkalaskussaan ilmoittamalle 
pankkitilille.

Ilmoittautumiset yhdistyksen sihteerille 
20.3.2009 mennessä
seppo.virtanen@dhl.com tai p. 0400 650 659

KAIKKI  JÄSENET  TERVETULLEITA!

HALLITUS


